
Emittent Ålandsbanken Abp

Lånetid 20 år och 2 månader (möjlighet till  
förtida återbetalning 12.8.2021 och 
därefter årligen på räntebetalningsdagen)

Ränta Fast årlig ränta 3,75 %

Räntebetalning Räntan betalas årligen i efterskott,  
första gången 12.8.2017.

Återbetalningsdag Kapitalet återbetalas 12.8.2036.

Förtida återbetalning Emittenten har rätt att, med Finansinspek-
tionens tillstånd, återbetala lånet i förtid 
tidigast 12.8.2021.

Littera 1 000 euro

Minimiteckning 1 000 euro

Emissionskurs Fast, 100 %.

Emissionsdag  13.6.2016

Säkerhet Ingen säkerhet har ställts för riskdeben-
turlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än 
Ålandsbankens övriga förbindelser.

Teckningsprovision Ingen

OBS! Specifika risker Riskdebenturlånet inräknas i Ålands-
bankens supplementära kapital (Tier 2) 
och lånevillkoren innehåller därför en 
klausul om att lånekapitalet kommer 
att nedskrivas slutgiltigt med 50 %, ifall 
Ålandsbankens (eller dess koncerns) kärn-
primärkapitalrelation (CET1) understiger  
7 %. (31.3.2016 var CET1 12,5 %). I ett 
sådant fall kommer investeraren att gå 
miste om 50 % av sitt investerade kapital 
samt upplupna och obetalda räntor.

 Prospektet finns på Ålandsbankens  
samtliga kontor i Finland och på Åland och  
på www.alandsbanken.fi 

Vad är ett riskdebenturlån? 

Ett debenturlån är ett masskuldebrevslån 
som har sämre förmånsrätt än emittent- 
ens övriga förbindelser.

Riskdebenturlånet omfattas bland  
annat av emittentrisk och likviditetsrisk.  
Emittentrisk innebär att återbetalningen 
av debenturlånet är beroende av 
Ålandsbankens förmåga att fullgöra sina 
finansiella förpliktelser på återbetalnings- 
dagen. Om Ålandsbanken skulle bli in- 
solvent kan hela eller delar av kapitalet 
gå förlorad. Likviditetsrisk innebär en risk 
för att lånet inte kan säljas eller köpas 
vid en given tidpunkt. Läs mer om risker 
i prospektet.

Vi går vår egen vägÅLAND Nygatan 2, tfn 0204 29 011 HELSINGFORS Bulevarden 3, tfn 0204 293 600, Georgsgatan 9 A, vån 3, tel 0204 293400 
ÅBO Hansakvarteret, Eriksgatan 17, tfn 0204 293 100 PARGAS Köpmansgatan 24, tfn 0204 293 150 TAMMERFORS Hämeenkatu 8, 
tfn 0204 293 200 VASA Hovrättsesplanaden 11, tfn 0204 293 300 KUNDSERVICE tfn 0204 292 910

Teckningstid 13.6.2016 - 12.8.2016
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